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راهنمای چگونگی کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های نظام مهندسی

در سال هاي اخير، شاهد رشد چشمگير متقاضيان و داوطلبان شركت در آزمون هاي ورود به حرفة مهندسان )جهت اخذ پروانة 
اشتغال پایة سه(، كه اصطالحاً آزمون های نظام مهندسی ناميده می شوند، هستيم. این آزمون برای رشته های هفت گانة عمران، 

معماري، تأسيسات برقی، تأسيسات مکانيکی، ترافيک، شهرسازی و نقشه برداری برگزار می شود.
قبولی در آزمون نظام، مزایای فراوانی برای مهندسان به همراه داشته، و فرصت هاي شغلی زیادی را برای آنان فراهم خواهد 
كرد. مهندسان، با قبولی در این آزمون، می توانند پروانة اشتغال به كار مهندسی در رشتة خود را از وزارت راه و شهرسازی 
دریافت كرده و به عنوان كارشناس ذیصالح و ُمجاِز سازمان نظام مهندسی در هر یک از صالحّيت های »طّراحي، اجرا و نظارت« 
بر ساختمان ها فّعالّيت نمایند. از مزیت های داشتن پروانه اشتغال به كار مهندسی، تخصيص یک شماره خاص در نظام مهندسی 
است كه شخصيت حقيقی مهندسان را در رشته مربوطه به شخصيت حقوقی تغيير و ارتقاء می دهد. افرادی كه دارای پروانه 
اشتغال باشند، می توانند در كارهای تجاری و خدماتی از قبيل تأسيس شركت و دفاتر مهندسی اقدام نمایند و یا از امتياز سهميه 

خود در شركت های قانونی بهره مند گردند.
آزمون نظام مهندسی در هر سال دو بار، توّسط دفتر امور مقّررات ملّی ساختمان، و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور 

و توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هفت رشتة اصلی مرتبط با ساختمان برگزار می شود.
ترافيک،  مکانيکی،  تأسيسات  برقی،  تأسيسات  معماري،  از رشته های عمران،  در هر یک  مهندسی  دارای مدرک  مهندساِن 
شهرسازی و نقشه برداری، بعد از گذشت ۳ سال از مدرک كارشناسی یا ۲ سال از مدرک كارشناسی ارشد و یا ۱ سال از مدرک دكترای 

خود و نيز عضویت در سازمان نظام مهندسي، ُمجاز به شركت در این آزمون ها خواهند بود.
به كار در  اشتغال  پروانه  از جمله مهندسی عمران،  از رشته ها  برخی  در 
آنها  از  كدام  هر  برای  كه  دارد  وجود  نظارت  و  محاسبات  اجرا،  بخش  سه 
هر  در  قبولی  با  مهندسين  از  كدام  هر  و  می گردد  برگزار  جداگانه  آزمونی 
دریافت  را  بخش  آن  در   ۳ پایه  كار  به  اشتغال  پروانه  آزمون ها  از این  یک 
می كنند كه حدنصاب قبولی در كليه رشته ها، ۵۰ درصد كل نمره می باشد.

برای شركت در آزمون شما باید در موعد مقرر به سایت سازمان مقررات 
ملی ساختمان مراجعه و ثبت نام كنيد. در زمانی كه اعالم می شود به سایت 
مراجعه و تائيدیه ثبت نام خود را از سازمان نظام مهندسی دریافت كنيد. و 

در زمان مقرر پرینت كارت ورود به جلسه را بگيرید.
كسانی كه مدرک كارشناسی ناپيوسته دارند چنانچه مدرک كاردانی آنها مرتبط با مهندسی همان رشته باشد هر ۵ سال سابقه 
كار با مدرک كاردانی معادل یک سال كارشناسی محاسبه می شود. حداكثر تا ۱۰ سال سابقه كاردانی معادل دو سال سابقه 
كارشناسی در نظر گرفته خواهد شد. همگي این موضوعات را از واحد عضویت سازمان خود سؤال كنيد و مطمئن شوید مدرک 

كاردانی شما با كارشناسی مرتبط هست یا خير.
الزم است بدانيد كه به غير از رشته معماري صالحيت طراحي، سایر آزمون ها همگي به صورت تستي برگزار مي شوند. شما 
باید به تعداد 6۰ سؤال پاسخ بدهيد. هر كس كه حداقل به ۵۰ درصد سؤاالت، پاسخ صحيح بدهد، قبول مي شود یعنی حداقل 
باید به ۳۰ سؤال، پاسخ صحيح داده شود. در ضمن برای جلوگيری از پاسخ های شانسی و تصادفی، هر پاسخ اشتباه، یک سوم، 

نمره منفی دارد.
در سازمان نظام مهندسی، پایين ترین درجه پروانه اشتغال به كار پایه ۳ می باشد كه مهندسانی كه دارای این پروانه باشند طبق 
ماده۱۱ آیين نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، پس از گذشت ۴ سال می توانند از پایه ۳ به پایه ۲ و پس از 
گذشت ۵ سال دیگر از پایه  ۲به پایه ۱ ارتقاء پيدا كنند. طریقه ارتقای پایه در پروانه اشتغال به این صورت است كه افراد دارای 
پروانه اشتغال پایه ۳ در یک سری كالس ها و دوره ها شركت كرده و در یک آزمون داخلی امتحان می دهند كه به شرط قبولی در 

آن آزمون و حضور در كالس ها و گذ شت زمان كافی می توانند ارتقاء پایه داشته باشند.
بهتر و ارجح آن است كه داوطلبان، در هر نوبت آزمون، تنها در یک صالحّيت)یعنی یکی از صالحّيت های طّراحی، نظارت و 
اجرا( ثبت نام و شركت نمایند، و تمامی سعي و توان خود را براي قبولي در آن صالحّيت متمركز كنند تا انشاءاهلل در هر نوبت، 
با یک بار آزمون و قبولي در آن، هم در هزینه ها و هم در زمان خود صرفه جویي نمایند، و شانس قبولی خود را نيز افزایش دهند.

لطفًا حتما بخوانيد
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مباحث مقّررات ملّی، و نيز سایر منابع و كتب ذكر شده به  عنوان مواد آزموِن هر رشته و صالحّيت، در وبگاه دفتر امور مقّررات 
ملّی ساختمان به آدرس www.inbr.ir اعالم مي شود.

اكيداً توصيه می شود كه داوطلبان گرامی، تمامی این منابع را به  طور كامل تهّيه كنند. در تهّيه و مطالعة منابع آزمون نظام 
مهندسی، نباید هيچ یک از منابع را از قلم انداخت و هيچ مبحثی را نيز نباید دست كم گرفت. باور داشته باشيد كه در این آزمون ها، 
حّتي یک تست هم می تواند سرنوشت ساز باشد. با حذف هر یک از منابع و مباحث، به طور تقریبي حّداقل دو تا سه تست را از دست 
خواهيد داد. بنابراین، از تمامی منابع آزمون ها به  خوبی استفاده نمایيد. حتماً همة آنها را تهّيه، مطالعه و برچسب گذاری كنيد. با 
برنامه ریزی دقيق و نيز بدون جا انداختن هيچ یک از مباحث و منابع، شانس موّفقّيت خود را به  ميزان زیادی افزایش مي دهيد.

همان گونه كه مي دانيد، كلّّية آزمون هاي ورود به حرفة مهندسان)جهت اخذ پروانة اشتغال به كار مهندسی(، به صورت كتاب ْباز 
)open book( هستند، و شما مي توانيد به هر تعداد كه الزم می دانيد با خود، كتاب، جزوه، خالصه  برگ و نظایر آنها را به همراه 
داشته باشيد. اكيداً به خاطر داشته باشيد كه استفاده از تلفن همراه و تبلت در این آزمون ها ممنوع و غيرمجاز است. ولي استفاده 

از ماشين حساب اختياری است.
تمامي كتاب هاي مورد نياز خود را در جلسة آزمون به همراه داشته باشيد، اّما توجه كنيد كه حتماً حتماً باید براي تک تک 
كتاب هایي كه در جلسة آزمون همراه دارید، برنامه ریزي و استراتژي مشّخص و سودمندی داشته باشيد، وگرنه ممکن است كه 

تعداد زیاد كتب و منابع، بدون داشتن استراتژي و برنامه، در بسياری از اوقات باعث اتالف وقت شما شود.
داوطلبان شركت در آزمون های نظام مهندسی را می توان اغلب)و نه تماماً( به دو گروه اصلی دسته بندی كرد:

گروه اّول داوطلبانی هستند كه می خواهند فقط با استفاده از كتب و منابع، همراه با كتاب های كليدواژه، ولی بدون مطالعة 
الزم، در آزمون شركت نمایند.

گروه دّوم داوطلبانی هستند كه از وحشت این امر كه چگونه این همه كتاب را مطالعه نمایند، و نيز بنا به این دليل كه می گویند 
ما فرصت نمی كنيم تمامی این كتب و منابع را در این زماِن كِم چند ماهه به طور كامل و خوب مطالعه نمایيم، از تهّيه و خرید 

تعدادی از كتب و منابع مربوط به آزمون صرف نظر می كنند.
عقيدة ما بر این است كه هر دو گروه فوق، هر یک به  نوعی، دچار اشتباه و 
خطا در نحوة تصميم گيری و نوع نگرش به چگونگی آمادگی برای آزمون هستند. 
شاغل  دليل  به  آزمون ها،  این  داوطلبان  اغلب  كه  است  واقعيت  یک  این  البته 
بودن، زمان و فرصت بسيار كمی برای مطالعه دارند و از سوی دیگر نيز، دوری 
چند سالة آنها از محيط دانشگاهی، تا حدودی از آمادگی و شرایط مطلوِب زمان 
دانشجویی شان كاسته است. با این  وجود، می باید توّجه داشته باشيد كه از یک 
سو، بدون مطالعة الزم، شانس قبولی در آزمون بسيار پایين می آید، و از سوی 
دیگر نيز صرف نظركردن از تهّية بعضی از كتب و منابع، به دليل كمبود وقت یا 

حوصله برای مطالعه، به این معنی است كه با كنار گذاشتن هر كتاب یا منبع، حّداقل ۲ تا ۳ سؤال را از دست خواهيد داد. پس، 
بهتر آن است كه كلّّية مباحث و منابع آزمون را به  طور كامل تهّيه كنيد.

به این نکتة بسيار مهم نيز توّجه داشته باشيد كه همگی منابع الزاماً نياز به مطالعة كامل ندارند )البته این گفته برای آنانی 
است كه فرصت كمتری برای مطالعه دارند، وگرنه مطالعة كامل تمامی كتاب ها مسلّماً مفيدتر و بهتر است، ولی این واقعّيت را 
نمی توان انکار كرد كه عماًل تعداد زیادی از داوطلبان، به دليل اشتغال به كار و كاهش آمادگی در مقایسه با زمان دانشجویی، 

این فرصت را ندارند(.
شما می توانيد با استفادة همزمان و توأم از كتاب ها و منابع آزمون )كه كمتر نياز به مطالعه دارند(، همراه با كتاب های كليدواژه، 
به بسياری از سؤاالت آزمون پاسخ دهيد. مثاًل برای »رشتة معماری، صالحّيت اجرا« نيازی نيست كه كتاب »نظام فّنی و اجرایی 
كشور« و كتاب هایی از این نوع را الزاماً به طور كامل مطالعه كنيد. حّتی اگر این مطالعه را هم انجام دهيد، به دليل این كه فرصت 
مرور آنها را ندارید و مطالب به حافظة موّقت ذهنتان منتقل می شوند، پس از گذشت یک هفته، به احتمال زیاد، بيشتر مطالب را 
فراموش خواهيد كرد، مگر مواری را كه برای خود نُت برداری یا برچسب ُگذاری كرده باشيد. . بنابراین، باز هم تأكيد می كنيم كه 
الزاماً نياز به مطالعة كامل همة كتاب ها و منابع آزمون را ندارید، و فقط كافی ا ست هر یک از این نوع منابع و كليدواژة مربوط به آن ها 
را تهّيه نمایيد. شما با استفادة صحيح از كتب كليد واژه، به احتمال زیاد به پاسخ صحيح سؤال می رسيد. گفتيم: »به احتمال زیاد«، 
زیرا تشخيص كليدواژة صحيِح سؤال برای یافتن پاسخ، بسيار حائز اهّمّيت است، و ممکن است داوطلب در این امر دچار اشتباه شود.

استفاده از منابع و كتب خوب و مناسب، و در صورت لزوم و امکان، شركت در دوره هاي آمادگي آزمون هاي نظام مهندسي، به  
همراه سعي و تالش و مطالعة درست و صحيح مي تواند ضامن موّفقّيت داوطلبان در آزمون باشد.
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  نشر نوآور، به عنوان ناشر تخّصصي کتب نظام مهندسي، تمام سعي، دانش، تجربه، مهارت و تعّهد حرفه ای خود 
را به کار گرفته تا بتواند کتاب هايي با کيفّيت مطلوب و داراي استانداردهاي الزم برای يك کتاب مرجع و مناسب 
جهت آمادگی آزمون های نظام مهندسی را توليد کرده و به  منظور خدمت به مهندساِن مشتاق به ورود به حرفة 

مهندسان و نظام مهندسي کشور ارائه نمايد.
در تأليف مجموعه كتب نظام مهندسی، از اساتيد خبره و مهندسان نخبة كشور كه سال ها سابقة تدریس در دوره هاي آمادگي 
آزمون هاي نظام مهندسي را داشته و یا در زمينة تأليف كتب نظام مهندسي فّعالّيت داشته اند، استفاده شده است، تا كتب ارائه  شده 
حّتي االمکان خواسته و نياز گروه هرچه وسيع تري از داوطلبان شركت در آزمون را بر آورده نماید. در این راستا، در رشتة عمران و 
معماري از حضور استاد و دانشمند گرانقدر جناب  آقاي دكتر حميدرضا اشرفي، عضو كميتة تخّصصي تدوین مبحث نهم مقّررات 
ملّي ساختمان و مدّرس رسمي سازمان نظام مهندسي، كه سال ها در دوره هاي آمادگي آزمون هاي نظام مهندسي ورود به حرفه و 
ارتقاء پایة پروانة اشتغال تدریس داشته اند، و همچنين جناب آقای مهندس محمد عظيمي آقداش، پژوهشگر برتر نظام مهندسي كه 
داراي بيش از ۲۰ عنوان كتاب ویژة آزمون هاي نظام مهندسي هستند كه همگي با استقبال بسيار فراوان، بارها تجدید چاپ شده اند، 
بهره مند هستيم. در رشتة تأسيسات برقي از حضور جناب آقاي مهندس پرویز فروغي و در رشته تأسيسات مکانيکي از جناب آقاي 
مهندس داریوش هادي زاده، كه هر دو استاد گرامي به عنوان اّولين مدّرسان با بيش از ۱6 سال سابقة تدریس در دوره هاي آمادگي 
آزمون هاي نظام مهندسي هستند، و نيز جناب آقاي مهندس پيمان ابراهيمي مدّرس رسمي سازمان نظام مهندسي كه ایشان هم 

ساليان طوالني سابقة تدریس در این دوره ها را دارند، استفاده شده است.
همين جا الزم است از همة این عزیزان كه با تحّمل سختي هاي فراواِن تأليف، و نيز تحّمل سختي هاي طاقت فرساي ویرایش ها، 

اضافات و اصالحاِت پس از هر آزمون، ما را یاري نموده اند تشّکر و قدرداني نمایيم.
اركان خط مشي نشر نوآور در توليد كتب ویژة آزمون هاي نظام مهندسي ساختمان بر پایه های زیر استوار است:

۱( تمامي كتب خود را متناسب با آخرین ویرایش مباحث ۲۲ گانة مقّررات ملّي ساختمان و نيز آخرین اصالحيه ها و تغييرات 
آیين نامه ها، قوانين، مقّررات و ضوابط كشوري در هر دوره از آزمون هاي نظام مهندسي اصالح و تکميل نماید.

۲( سعي شده است كه كتب، تا حد امکان خودآموز باشند تا داوطلب، بدون استفاده از استاد، نياز خود را برطرف نماید.
۳( تالش شده است كه با تغيير ویرایش های مباحث ۲۲ گانة مقّررات ملّي ساختمان، در كتب تشریح كامل سؤاالت خود، سؤاالت 
آزمون هاي دوره هاي قبل را كه مباحث آنها تغيير كرده است، و براساس آخرین ویرایش مباحث، پاسخ آن سؤاالت امکان پذیر نيست 
را با كمترین تغيير، بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقّررات ملي ساختمان پاسخ دهد، یا از تست های تأليفی مشابه استفاده نماید تا 
سؤاالت دوره هاي قبل نيز براي آزمون پيش رو و بر اساس آخرین ویرایش ها براي آمادگي داوطلبان، مناسب و داراي كارآیي الزم باشد.

۴( سعی شده است كه تمامی كتاب ها دارای كليدواژه باشد، و نيز فهرست مطالب كتاب ها به  طور كامل و ریز آورده شود تا در 
یافتن مطالب و پاسخ ها، زمان هرچه كمتری صرف گردد.

نيز  نياز هستند  و  استفاده  آزمون مورد  انواع کتاب هايي که در  دربارة  به توضيحات فوق الزم است که  توّجه  با 
نماييم. ارائه  را  توضيحاتي 

توصيه مي شود كه داوطلبان، حّتي االمکان كلّّية مباحث مقّررات ملّي ساختمان را، كه مربوط به آزمون مربوط به خود مي باشند، 
تهّيه نمایند. حال، به  منظور آشنایي شما داوطلبان عزیز، توضيحاتي را در مورد مجموعة كتاب هاي ویژة آزمون هاي نظام مهندسي 

از نشر نوآور ارائه می نمایيم. 
كتاب هاي ویژة آزمون هاي نظام مهندسي نشر نوآور به ۴ دستة كلّی تقسيم بندی مي شوند: 

۱( دستة اّول، سري كتاب هایي كه جزو »منابع آزمون« هستند. این كتاب ها را حتماً می باید تهّيه كرده و در آزمون، همراه 
خود داشته باشيد. 
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مانند كتاب هاي »گودبرداري و سازه هاي نگهبان«، »قانون كار«، »مقّررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و 
سازها«، »مسائل مکانيکي و برقي در ساختمان«، »مصّوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري«، »روش  ها و مسائل اجرایي« و ... . براي 
نتيجه گيري بهتر و مؤثّرتر، اكيداً توصيه مي شود كه در كنار این نوع كتاب ها، حّداقل از یکی از انواع كليدواژه هاي نشر نوآور نيز استفاده گردد.

2( دستة دّوم، سري كتاب هاي »تشريح کامل سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي« است كه به  منظور كسب مهارت و 
آشنایي با نحوة سؤاالت دوره هاي قبل بسيار مفيد و الزم هستند. بعضي از این كتاب های دستة دّوم، خود به دو تيپ تقسيم مي شوند:

 تيپ اّول: تشریح كامل سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي به  صورت دوره به دوره است.
 تيپ دّوم: تشریح كامل سؤاالت طبقه بندي شده )بر اساس موضوِع سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي( است.

استفاده از كتاب های تيپ دّوم در شروع كار بسيار مناسب و پركاربرد است، زیرا اغلب داوطلبان در هنگام مطالعه و آمادگي براي 
آزمون، مطالب را به  صورت موضوع به موضوع مي خوانند و مایلند كه مروري بر سؤاالت دوره هاي گذشتة آزمون هاي نظام مهندسي، 

براساس موضوعي كه در حال مطالعه هستند، نيز داشته باشند.
مطالعة كتاب های تيپ اّول، در هفته هاي پایاني بسيار مناسب و پركاربرد است، زیرا در این زمان، داوطلبان، براي آمادگي هر 
چه بيشتر در آزمون، مایلند كه سؤاالت را به  طور دوره اي و همان گونه كه در سر جلسة امتحان با آن مواجه مي شوند، مرور نمایند. 

به هرحال، داشتن یک نوع از هر یک از این دو تيپ كتاب، و ترجيحاً هر دو تيپ آنها، براي آمادگي در آزمون كفایت مي كند.
3( دستة سّوم، سري كتاب هاي »شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي« است، كه براي تعدادي از رشته ها آماده و ارائه 
شده است. مطالعة این كتاب ها، در روزهایي كه شما خود را براي شركت در آزمون آماده مي نمایيد، بسيار مناسب و كارگشا است. 

این سري كتاب ها، بيشتِر نياز شما را پوشش داده و شما را از سایر كتب بي نياز می سازند.

4( دستة چهارم، سري كتاب هاي »کليدواژه« است كه به  منظور پاسخ  دادِن سریع و آساِن بسياري از سؤاالت، بسيار مهم و 
ضروري هستند. این دسته از كتاب ها، خود به ۳ تيپ تقسيم مي شوند:

 تيپ اّول: كليدواژه هاي مربوط به هر رشته هستند. بسياری از داوطلبان، این نوع كليدواژه را تا حدود زیادي می شناسند. این 
تيپ كليدواژه شامل كليدواژه كليه مواد آزمون هر رشته یعنی مباحث و سایر منابع به طور كامل می باشد به عنوان مثال در رشته 
عمران اجرا كليدواژه كليه مباحث به همراه كليدواژه كتاب هایی مانند قوانين صنعت بيمه و ماليات، گودبرداری و سازه های نگهبان، 
روش ها و مسائل اجرایی و قانون كار را شامل می شود و توصيه می گردد، كسانی كه كليه مباحث و سایر منابع آزمون را به طور 

كامل تهيه می كنند حتماً این تيپ كليدواژه را هم تهيه نمایند.
نحوة استفاده از این تيپ كليدواژه ها به این صورت است كه داوطلب ابتدا می باید در هر سؤال، كليدواژة صحيح مربوط به آن 
سؤال را به  درستي تشخيص دهد. این تشخيِص صحيح، مهم ترین ُركن برای رسيدن به پاسخ صحيح است. زیرا اگر شما كليدواژة 

درست را تشخيص ندهيد، خيلي دیر به پاسخ سؤال دسترسي پيدا خواهيد كرد. به  عنوان مثال، سؤال زیر را در نظر می گيریم:
ساخت، با كدام است؟   ۱( مجري   ۲( ناظر   ۳( مالک   ۴( طّراح« »مسئوليت تهّية نقشه هاي چون ْ
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به جواب  واژه« تشخيص دهيد،  به عنوان »كليد  را  ساخت«  نقشه هاي چون ْ »تهّية  یا  ساخت«  كلمه هاي »چون ْ اگر شما  حال 
ساخت« است. نکتة اخير، یکي از دالیِل به  جواب   نخواهيد رسيد. شما باید بدانيد كه كليدواژة صحيح در این سؤال، »نقشة چون ْ
نرسيدن در هنگام استفادة از كليدواژه ها است. حال اگر كليدواژه را درست تشخيص داده باشيد، كافي  است به كتاب كليدواژة 
مربوط به رشتة خود مراجعه كرده و در آن، به ترتيب حروف الفبا، به دنبال این كلمه گشته و پس از یافتن آن به آدرسي كه روبروي 
آن داده شده است مراجعه كنيد. یعني اگر گفته شده: »م 8 ص 8۴ بند ۲-۲-۳-۴«، باید به كتاب مبحث 8 صفحة 8۴ مراجعه 

كرده و در بند ۲-۲-۳-۴ به دنبال كليدواژة موردنظر گشته و پاسخ را در آن بند بيابيد.
تيپ دّوم: »کليدواژة جامع« است. این نوع كليدواژه، برای كلّّية رشته ها می باشد. در صورتی كه كلمه ای را در كليدواژة تيپ 
اوّل نيافتيد، ممکن است آن را در این تيپ كليدواژه بيابيد و به جواب برسيد. نحوة استفاده از این تيپ كليدواژه، همانند كليدواژة 

تيپ اّول است. این تيپ كليدواژه مناسب كسانی است كه فقط مباحث را تهيه كرده اند و سایر منابع را ندارند.

این تيپ كليدواژه، توضيحات مربوط به هر كليد واژه، روبروی همان كليدواژه  تيپ سّوم: »کليدواژه توصيفي« است. در 
آمده است و شما نيازی به مراجعه به كتاب دیگر و جستجو برای یافتن آن كليدواژه در كتاب دیگر را ندارید. بنابراین، در این نوع 
كليدواژه، شما در مّدتی تقریباً كمتر از یک دقيقه به جواب می رسيد. در حالی كه در هر یک از كليدواژه های تيپ اّول یا دّوم، تقریباً 
یک و نيم تا دو دقيقه از وقت شما صرف می شود. به همين دليل، استفاده از این تيپ از كليدواژه، باعث صرفه جویی و ذخيرة زمان 
برای شما می شود و شما می توانيد از این زماِن ذخيره  شده برای پاسخ به سؤاالت دیگر استفاده نمایيد. به عنوان مثال، شما در سؤال 
ساخت« كافی ا ست براساس حروف الفبا، به كتاب كليدواژة توصيفِی خود مراجعه  فوق الّذكر، پس از تشخيص كليدواژة »نقشة چون ْ
ساخت را  كنيد. در این صورت شما مشاهده می كنيد كه در روبروی این كلمه ذكر شده است: »مجری مکلّف است كه نقشة چون ْ
تهّيه نماید.« به  این ترتيب، شما در مّدتی كمتر از یک دقيقه به جواب می رسيد. حال اگر فرض كنيم كه شما با این تيپ كليدواژه 
بتوانيد ۱۰ سؤال را هم جواب بدهيد، از آنجا كه رسيدن به پاسخ هر یک از این سؤاالت، كمتر از یک دقيقه است، شما تقریباً پانزده 
دقيقه زمان، ذخيره و صرفه جویی می كنيد كه می توانيد آن را صرف پاسخ گویی به سایر سؤاالت نمایيد. اما تنها ضعف این تيپ 
كليدواژه آن است كه به  دليل این كه توضيحات مربوط به كليدواژه در روبروی آن آورده شده است، این موضوع باعث می شود كه 
حجم این تيپ از كتاب های كليدواژه خيلی خيلی افزایش یابد. بنابراین، در این تيپ كليدواژه، صرفاً كليدواژه های مهم و پُرتکرار 

آورده شده اند و تمامی كليدواژه ها را پوشش نمی دهند و شما نياز دارید كه از یکی از دو تيپ اّول یا دّوم نيز استفاده نمایيد.
اما نقطه قوت بسيار مهم دیگر كتب كليدواژه توصيفي این است كه اكثر جداول مورد نياز از مباحث و سایر منابع آزمون همگي یک جا 
در انتهاي كتب كليدواژه توصيفي آورده شده است كه بنابر اذعان بسياري از داوطلبان آزمون در دورة قبل بسيار كارگشا و باعث تسریع 
در یافتن جدول مورد نياز و كاهش و صرفه جویي بسيار زیاد در زمان مي گردد. زیرا دیگر نيازي نيست كه براي پيدا كردن این جداول 
در این همه كتب مباحث یا سایر منابع جستجو كنيد تا جدول مورد نياز خود را بيابيد بلکه با یک جستجو در انتهاي كتاب كليدواژه 
توصيفي خود به احتمال بسيار زیاد این جدول را در این كتاب مي یابيد و مي توانيد در زمان بسيار كمي به سؤال آزمون پاسخ دهيد.

توصية ما به شما داوطلبان عزیز این است كه در جلسة آزمون، با این استراتژی عمل نمایيد كه برای پاسخ به هر سؤال، ابتدا از 
كليدواژة توصيفی استفاده نمایيد. اگر پاسخ را در آن یافتيد، شما یک و نيم دقيقه از زمان خود را صرفه جویی كرده اید، و اگر پاسخ 
را در آن نيافتيد در این صورت شما حّداكثر، فقط نيم دقيقه از زمان خود را از دست داده اید، و می توانيد سریعاً به كليدواژة تيپ 
اّول یا دّوم خود مراجعه كرده و به جستجوی كليدواژة مربوطه بپردازید. این كار باعث می شود كه شما زمان خود را بسيار بهتر و 
مناسب تر مدیریّت كنيد و شانس قبولی خود در آزمون را افزایش دهيد. اكيداً توصيه مي شود كه حتماً در سر جلسة آزمون، حّداقل 

از دو تيپ از این كليد واژه ها استفاده كنيد.
اميد است كه انشاءاهلل با عمل به توصيه ها و موارد گفته شده فوق شاهد موفقيت و قبولي شما عزیزان در آزمون پيش رو باشيم. 
و نيز اميدواریم كه مجموعه كتابهاي ویژة آزمون هاي نظام مهندسي نشر نوآور نيز سهم كوچکي در این موفقيت داشته باشد.


